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س من نخبة الفكر   سادمدارسة الدرس ال
- حفظو اهلل تعالى–مصطفى َمْبرم :   للشيخ الشارح

 
ـرحـمــن اـلرحــيــم  بــســم اهلل اـل

 

 -:رحمو اهلل-قال 

 فَالرَّاِجُح ِبَأْرَجَح ُخوِلَف َوزِيَاَدُة رَاوِيِهَما َمْقُبوَلٌة، َما َلْم تـََقْع ُمَناِفَيًة لَمْن ُىَو َأْوثَُق  َفِإْن " 
 .اْلُمْنكر  َوُمَقاِبُلُو اْلَمْعُروُف، فَالرَّاِجُح الضَّْعِف َوَمَع الشَّاذُّ، َوُمَقاِبُلُو اْلَمْحُفوُظ،

 

 مسألة زيادة الثقة. 

 على من يعود الضمير؟"  اَوزِيَاَدُة رَاوِيِهَم : "في قولو -1س

 .عائد على الصحيح واحلسن الضمَت ادلثٌت- ج
 

 ماذا يعني؟" مقبولة: "وفي قولو- 2س
 .مل تقع منافية دلن ىو أوثق  مايعٍت مقبولة-  ج
 

 ؟الدليل على قبول زيادة الثقةما - 3س

رواه مسلم يف باب الذكر يف كتاب الطهارة؛ على ما بوَّب عليو النَّووي أو غَته؛ باب الذكر ادلستحب   ما-ج
ثي أبو  . اإلبِل رعايُة علينا كانْت :عثمان عن جبَت بن نفَت عن عقبة بن عامر قال عقب الوضوء، قال حدَّ

 مْن فأدرْكُت . الناَس حيدُث قائًما وسلََّم عليِو اهلُل صلَّى اهلِل رسوَل فأدركُت . بعشيٍّ فروَّحتُها . نوبيت فجاءْت
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 لُو وجبْت إال . ووجهِو بقلبِو عليهما ُمقبٌل . ركعَتُِت فيصّلي يقوم مث . وضوَءُه فيحسُن يتوضُأ مسلٍم مْن ما قوِلِو
 إين : قال . عمُر فإذا فنظرُت . أجوُد قبَلها اليت : يقول يديَّ بُت قائٌل فإذا ! ىذِه أجود ما : فقلُت قال اجلنُة

 .  آنًفا جئَت رأيُتَك قد
 اهلِل عبُد حممًدا وأنَّ اهلُل إال إلَو اّل أن أشهُد : يقول مث الوضوَء ( يُسبُغ أو ) فيبلُغ يتوضأ أحٍد من منكْم ما :قال

 .  شاَء أيّها من يدخُل الثمانيُة، اجلنِة أبواُب لو فُتحْت إال ورسوُلُو،
 

رحمو –أذكري زيادة الثقة  التي وقعت في الدليل السابق ولمن؟ وأين أشار إليو الشيخ مقبل - 4س
 -اهلل
: يقول مث الوضوَء ( يُسبُغ أو ) فيبلُغ يتوضأ أحٍد من منكْم  ما: "قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو- ج

 .شاَء أيّها من يدخُل الثمانيُة، اجلنِة أبواُب لو فُتحْت إال ورسوُلُو، اهلِل عبُد حممًدا وأنَّ اهلُل إال إلَو اّل أن أشهُد
وزاد عليو أيضا قصة - كتاب الطهارة–يف شرحو على صحيح مسلم - رمحو اهلل–أشار إليها الشيخ مقبل 

 .ِعمران ابن ُحصُت يف وفد اليمن دلا سأل عن أول ىذا األمر
 

 َسَقِت فيما" على زيادة الثقة لما تكلم على حديث - رحمو اهلل–ماذا قال اإلمام البخاري - 5س
 كتاب الزكاة؟..." َعثَرِيِّا كان أو ، والعيوُن السماُء

 "الزيادة مقبولة، وادلفسر يقضي على ادلبهم-  "...ج
 

 على زيادة الثقة؟- رحمو اهلل–أين تكلم اإلمام مسلم -6س
 يف كتابو التمييز؟-  ج
 

 كيف تعرف الزيادة في المتن؟-  7س
ء الرواة عن ال عن ىذا الراوي عن ىؤالإ الزيادة إمنا تعرف ّتمع الطرق وكثرة البحث ألن ىذه زيادة مل تأيت -ج

 ؟واحد عن اثنُت عن أكثر إىل ما شابو ذلك
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  وما الشرط الذي اشترطو لها؟ -رحمو اهلل-ابن حجر  قيَّدىا الحافظبما - 8س
يعٍت ىذه الزيادة وإن  مقبولة" وزيادة راويهما مقبولة" قيَّدىا بأن تكون زائدة على الصحيح واحلسن فقال - ج

 ".أوثق ما مل تقع منافية دلن ىو"مل تقع يف أصل احلديث واشًتط لذلك شرطا وىو 

 

الحافظ ابن حجر  حرره طائف من المحققين واختارهما الذي  ....زيادة الثقة اختلف العلماء فيها- 9س
 ؟والتتبعاإللزامات  في مبحثو في أول -رحمو اهلل-وشيخنا العالمة مقبل بن ىادي الوادعي 

وإمنا ختتلف باختالف نظر اجملتهد وىذا الذي   بنفيال بقبول وال يطلق القول فيها الزيادة الثقة مبحث - ج
 .يردوهنا جرى عليو عمل احلفاظ فإهنم رمبا يقبلون الزيادة ورمبا

 

 ؟ من الزيادات-الحفاظ– أشهر ما يذكرونما - 10س

 ." من ادلسلمُت" يف حديث زكاة الفطر أنو زاد لفظة -اهلل   رمحو-زيادة اإلمام مالك - *ج

 . وغيرىم"وإذا قرأ فأنصتوا" زيادة علي ابن ُمْصِهر وفيها -رمحو اهلل تعاىل -زيادة ما جاء يف صحيح ُمسلمو*

 

 وىل ىذا على اطالقو؟ ولماذا؟؟ "َما َلْم تـََقْع ُمَناِفَيًة-: "رحمو اهلل-ماذا يعني قولو - 11س

ويدخل يف " دلن ىو أوثُق منو"مبعٌت أهنا تنافت مع ىذا احلديث  يعٍت ألصل ىذا احلديث ما مل تقع منافية- ج
 .دونو دمن خالفو من احملدثُت أو الرواة ىذا الصدوق فإن الصدوق أوثق دمن

حكم عليها طوائف من احلفاظ ألهنا  ىناك أحاديث مل تقع فيو منافاة ومع ذلكاطالقو ىذا فيو نظر  ألن 
. شاذ
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: عن زيادة الثقة: مخلص

.........................................................................................

.........................................................................................
......................................................................... 

 

 .المحفوظ ومقابلو الشاذ* 

 ؟ "اْلَمْحُفوُظ وُمقابُلُو الشَّاذُّ َفالرَّاِجُح ُخوِلَف بَِأْرَجَح فَِإْن: " اشرحي قولو- 12س

 .منو دلزيد ضبط أو كثرة عدد أو غَت ذلك من وجوه الًتجيحات" بأرجح "أي الراوي" فإن خولف- "ج

يعٍت الذي ضبطو ذلك الراوي إذا رجحنا روايتو " فالراجح المحفوظ " -يقال لو احملفوظ" فالراجح"

 .  الشاذوىو ادلرجوح يقال لوومقابلو -

 

 ما التعريف المنضبط في التقابل بين أنواع الحديث؟- 13س

 كيف نعرف احملفوظ مبقابلو وىو الشاذ كيف نعرف الشاذ .منهما يعرف مبعرفة الثاين أي أن كل واحد- ج
 .احملفوظ ىذا ىو التعريف ادلنضبط مبقابلو وىو

 

ما تعريف الشاذ اصطالحا؟  - 14س

 . ما خيالف فيو الراوي من ىو أرجح منو- ج
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َنَة عن َعْمرو بِن ديناٍر عن َعْوَسجة، : مثاُل ذلك" ما رواُه التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابُن ماَجة ِمن طريِق ابِن ُعيَـيـْ
َأنَّ رُجاًل تـُُوفِّي على عهِد رسوِل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم ولم َيدَْع وارِثاً : عن ابِن عباٍس رضي اهلل عنهما

َنَة على َوْصِلِو ابُن ُجريٍج وغيُره"الحديَث.... ِإالَّ مولًى ىو َأعتَقُو  اُد بُن زَْيٍد ، وتابََع ابَن ُعيَـيـْ  وخالَفُهم حمَّ
  .فرواُه َعْن َعْمرو بِن ديناٍر َعن َعْوَسَجَة ولم يَْذُكِر ابَن عباٍس

َنَةا: قال أبو حاتٍم  اىـ " لَمحفوُظ حديُث ابِن ُعيَـيـْ

اُد بُن زيٍد ِمن َأىِل العدالِة والضَّبِط، ومَع ذلك رجََّح أبو حاتٍم روايةَ َمن ُىم َأكثُر عدداً منُو  .فحمَّ

 .من نزىة النظر  في توضيح نخبة الفكر

 

 :أكملي- 15س

واحد فإن الراجح يسمى  فإذا رجحنا رواية واحد من الرواة أو رواية جماعة من الرواة على
 ............ـ والمرجوح يسمى ب...........ـب

 باحملفوظواحد فإن الراجح يسمى  فإذا رجحنا رواية واحد من الرواة أو رواية مجاعة من الرواة على- ج
  .بالشاذوادلرجوح يسمى 

 

   :ملخص

واخلالف على   أن بعضهم خالف بعضا وىذا إمنا يعرف مبدار احلديثالالشاذ واحملفوظ الرواة ثقات كلهم إ
، وخمالفة الراوي تكون بأحد وجوه الًتجيحات كمزيد الراوي فإذا حكمنا باحملفوظ فهو الراجح ومقابلو الشاذ

 . ضبط أو كثرة عدد وما شابو
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 المعروف ومقابلو المنكر. 

:   قال رحمو اهلل

  اشرحي ذلك ؟" فَالرَّاِجُح اْلَمْعُروُف، َوُمَقاِبُلُو اْلُمْنكر،َوَمَع الضَّْعِف" 

 

؟ نحكم على حديثوماذا  صدوق وخالفو ضعيف فإن ىذا الضعيف   عندنا ثقة أوإذا كان  -16س
 اذكري مثاال؟

جاء يف السنن من حديث أيب جعفر عيسى بن عيسى بن َمَهان عن الربيع بن   مثالو ما،  حديثو منكر- ج
 قنت يف صالة الفجر وعامة الرواة الثقات -عليو الصالة والسالم-بن مالك أن النيب  أنس الَبكرِي عن أنس

القنوت يف النوازل ويروهنا يف الفرائض فخالف أبو جعفر الرازي مع ضعفو سائر الرواة وجعل  يرون أحاديث
 على الدوام يف صالة الفجر وىذه الرواية منكرة وفيها ثالثة علل نكارة وضعف الراوي والذي ىو أيب القنوت

مل يذكرىا  جعفر الرازي وألن يف روايتو عن الربيع بن أنس الَبكرِي اضطرابا كما قرره ابن حبان وىذه العلة الثالثة
 .الشيخ ناصر رمحو اهلل تعاىل يف السلسلة الضعيفة دلا تكلم على ىذا احلديث

 

 ؟سبب وما الالمنكرة كثيرة  األحاديثىل  - 17س

 . خمالفة الضعاف دلن ىو أوثق منهم من الرواةنعم األحاديث ادلنكرة كثَتة والسبب- ج
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:  الملخص

يف ادلعروف وادلنكر  خيالف الضعيف فيو دلن ىو أوثق منو أي ان وقعت ادلخالفة لو مع الضعف فالراجح يقال 
 .لو ادلعروف ومقابلو يقال لو منكر

 .أي إذا كان ادلخالف ثقة أو صدوق يقال لو حديث شاذ، وإذا كان ادلخالف ضعيف يقال لو حديث منكر 

 

 ىل بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجو؟- 18س

نعم ألن بينهما اجتماعا يف اشًتاط ادلخالفة وافًتاقا يف أن الشاذ راويو ثقة أو صدوق ، وادلنكر راويو - ج
 . ضعيف

 

 ضعي ملخص لما سبق؟- 19س

ىو ما : ىو ما رواه الثقة خمالفا دلن ىو أرجح منو واحملفوظ: فاحلديث الشاذ يقابل احلديث احملفوظ والشاذ- ج
 ورواة الشاذ واحملفوظ كلهم ثقات أو صدوق . رواه األرجح خمالف لثقة دونو

ما رواه الثقة خمالفا : ىو ما رواه الضعيف خمالفا للثقة، وادلعروف ىو: أما حديث ادلنكر يقابلو ادلعروف وادلنكر
 .للضعيف، وادلخالف ىنا ضعيف 

 : إذا عندنا

 ادلعروف- 4ادلنكر - 3الشاذ - 2احملفوظ  -1

وبُت الشاذ وادلنكر عموما وخصوصا من وجو ألن بينهما اجتماعا يف اشًتاط ادلخالفة وافًتاقا يف أن الشاذ 
 . راويو ثقة أو صدوق ، وادلنكر راويو ضعيف
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-  رحمو اهلل-قال 

ُرُه فـَُهَو اْلُمتَاِبُع، َوِإْن ُوِجَد َمْتٌن يُْشِبُهوُ فـَُهَو الشَّاِىُد، َوتـََتبُُّع الطُُّرِق : َواْلَفْردُ النِّْسِبيُّ": ِإْن َوافـََقُو َغيـْ
   ."ِلَذِلَك ُىَو ااِلْعِتَباُر

  المتابعة–الفرد النسبي- 

 مالفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق؟-  20س

 بعكس الفرد ادلطلق أنو واقع يف أصل السند دما اإلسنادطبقة من الطبقات  الواقع يف أيىو : الفرد النسيب- ج
 .يلي الصحايب

 

 ؟النسبي بالنسبة إلى الراوي  الفرد ما- 21س

 .النسيب بالنسبة إىل الراوي إن وافقو غَته فهو ادلتابع الفرد- ج

 

 إلى كم قسم تنقسم المتابعات؟- 22س

 .متابعة قاصرة-- متابعة تامة   ب- أ- ج

 كيف تكون المتابعة التامة؟- 23س

إذا روى احلديث راويان عن رجل واحد عن نفس الرجل فإن ىذه تسمى بادلتابعة التامة يعٍت عن نفس - ج
 . الراوي الذي روى عنو ذلك الراوي
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 كيف تكون المتابعة القاصرة؟- 24س

وكلما كانت ادلتابعة بعيدة  شيخ شيخو يعٍت من فوقو فإن ىذا يسمى بادلتابعة القاصرةيتابعو الراوي يف ن أ- ج
 ..عن الراوي كلما قصرت أكثر، ىذا ىو ادلتابِع

 

 ما ضابط المتابعة التامة وما ضابط المتابعة القاصرة؟-25س

 .ضابط ادلتابعة التامة أ يشًتكا يف الشيخ، وضابط ادلتابعة القاصرة أن ال يشًتكا يف الشيخ- ج

 

 ما المستفاد من المتابعة؟- 26س

 .يستفاد منها التقوية- ج

 

  فقط؟المتابعة في باب الضعيف من أجل أن يتقوى حصروا ىل- 27س

، بل عندىم أن ادلتابعة تقّوي رواية ىذا الراوي الادلتابعة يف باب الضعيف من أجل أن يتقّوى،  مل حَيْصروا- ج
  الوجيعلون العكس، مبعٌت أنو. كانت يف األصل حجة قوية، فيجعلوهنا مؤكدة حلفظ ىذا الراوي وضبطو وإن

تتبع كالم  يتابَع ىذا الراوي على حديثو، جيعلونو دليال على عدم ضبطو أو على ضعفو كما ىو معلوم دلن
. األئمة وطرقهم يف احلكم على األحاديث
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 الشاىد. 

 ما الشاىد وما لفرق بينو وبين المتابع؟- 28س

 اختلف الصحايب فإن ىذا يكون شاىدا وإذا اتفق وإذا كان صحابيا واحدا لكن تعددت طرق  إذا- ج
 .احلديث إليو فإن ىذه ىي ادلتابعة

 

 مع ذكر مثاال لذلك؟- أقسامو– الشاىدكيف يكون - 29س

 فالشاىد يكون إما باللفظ أو بادلعٌت العام للحديث -ج

َعمرو   فقد جاء من حديث ابن عباس رواه عنو عمرو بن دينار وعن"تابعوا بُت احلج والعمرة": حديث: مثاال
داود سليمان   وعن سهل رواه أبواللبن دينار رواه عزرة بن ثابت وعن عزرة بن ثابت رواه سهل بن محاد الد

. بن سيف

شقيق بن سلمة عاصم بن هبدلة   وجاء احلديث من حديث ابن مسعود رواه عنو شقيق بن سلمة ورواه عن
سليمان بن حيان أبو خالد وعن سليمان  ورواه عن عاصم بن هبدلة عمرو بن قيس ورواه عن عمرة بن قيس

. ن حيان حممد بن حيِت بن أيوبب

 

  المتابع؟ وكيف نصل إلى معرفة الشاىد- 30س

 ."عتبارالا "ـنصل إىل معرفة الشاىد وإىل معرفة ادلتابع ب- ج
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 االعتبار. 

 ما ىو االعتبار؟- 31س 

 ديكن أن نقول بأن ىذا احلديث فرد أو توبع عليو الراوي أو الأننا  عتبار ىو مجع الطرق مبعٌتالا -ج
 .مجعنا الطرق  إذاال بأن ىذا احلديث لو شاىد، إ

 

 "مع طرقو لم تتبين ِعلتوجالحديث إذا لم ُت: "من القائل-  أ-32س

 -رمحو اهلل-علي ادلديٍت - ج أ

 ؟"عتبارالوتتبع الطرق لذلك ىو ا: "من القائل- ب

 -.رمحو اهلل–احلافظ ابن حجر - ج ب

 

معرفة االعتبار والمتابعات : " على قول ابن الصالح- :" رحمو اهلل–ما تنبيو الحافظ - 33س
 ؟"والشواىد

معرفة الشاىد أو  عتبار ىو الطريق ادلوصل إىلالعتبار غَت الشاىد وادلتابع وإمنا اال يوىم أن اقد- ج
  .معرفة ادلتابع

 

 من جهة الكالم على المقبول أو الكالم على المقبول -رحمو اهلل- الذي تكلم عليو الحافظ - 34س
 ؟ من أقسام الضعيفمامع أنو والمنكر  ذكر الشاذ إذالماذا.اإلسناد من جهة
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رف ادلعروف عديكن أن يال  بقسيمو وال ديكن أم يعرف الشاذ إال هبذا، ال ديكن أن تتم إال ألن القسمة - ج 
 . بقسيمو وىو ادلنكرالإ

 

 ؟ وكيف تتم ذلك؟"الطُُّرِق َوتـََتبُُّع : "ما المراد بالطرق لما قال رحمو اهلل- 35س

نعمد إىل الكتب األمهات، إىل الكتب ادلسندة فنجمع : احلديث الطرق ادلراد هبا األسانيد، طرق ىذا- ج
الطبقة العليا من روى ىذا احلديث من الصحابة ومن رواه عنهم؟ وىذا الذي   يفالطرق ىذا احلديث، ننظر أو

يف جهة احلفظ، فكانوا حيفظون أحاديث الراوي ومن روى عنو، حيفظوهنا وحيفظون  كان عليو أئمة احلديث
 . عنو رواية من روى

 

.  وعلى التفردالمتابععلى مثال ** 

أخبرنا جرير عن  ما رواه أبو حاتم في كتاب التفسير، قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال
قال رسول اهلل : قال عبد اهلل بن عثمان بن ُخثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

واهلل ليبعثنو اهلل  يوم القيامة لو عينان ينظر بهما ": -يعنى االسود– صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الحجر
- ولسان ينطق بو ويشهد على من استلمو بالحق فمن استلمو فقد بايع اهلل 

"  إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيديهم: ""ثم قرأ

 

 على االسناد ؟ -  رحمو اهلل–ماذا قال الشيخ مقبل - 36

 . قلت ىذا إسناد حسن: اهلل قال شيخنا مقبل عليو رمحة- ج
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 ما ىي الزيادة؟ وما نوعها؟-  37س

   شاذ-فمن استلمو فقد بايع اهلل- -ج

 

 وىل ىناك متابعة؟ الشذوذ؟  كيف عرفنا ىذا- 38س

 .الزيادة تفرد هبا حيِت بن ادلغَتة وىو حسن احلديث وقد خالف قتيبة بن سعيد عن جرير بو دون- ج

يف كتاب احلج وتابعو متابعة قاصرة، وىي جلرير تامة، مجاعة - يعٍت حديث قتيبة–فأخرج حديثو الًتمذي 
زيد األحول عند أمحد وابن  منهم محاد بن سلمة عند أمحد والدارمي وابن خزدية والبيهقي، وثابت بن يزيد أبو

والرابع علي بن عاصم عند أمحد  خزدية واحلاكم، والثالث عبد الرحيم بن سليمان الرازي عند ابن ماجة
عمران بن عبد اهلل عند أيب نعيم يف احللية  واخلامس فضيل بن سليمان عند ابن خزدية وابن حبان والسادس

ادلذكورة فعلم من ىذا أن الزيادة شاذة تفّرد هبا ابن  مجيعهم عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم بو دون الزيادة
. ادلغَتة وخالف مجعا 

عن المتابعة والشاىد واالعتبار : الملخص

...................................................................................................

...................................................................................................
 ............................................................................................
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 َفِإْن  بِِمْثِلِو ُعوِرَض َوِإْن ِإْن َسِلَم ِمَن اْلُمَعاَرَضِة فـَُهَو اْلُمْحَكُم: ثُمَّ اْلَمْقبُوُل: " قال رحمو اهلل
".   اْلَحِديِث  فَُمْخَتِلُف اْلَجْمُع َأْمَكَن

 

 والمختلفالُمحَكُم  .

   أذكري أقسام المقبول؟- 39س 

 نزىة النظر.............ادلقبول ينقسم إىل معمول بو وغَت معمول بو- ج

 

كيف يسلم من المعارضة؟ - 40س

. مل يأيت خرب يضادُُّه فهو احملكم: ج أي

 

أذكري أمثلة على المحكم السالم من المعارضة؟ —41س

 ".أحدكم حىت يتوضأ ال يقبل اهلل صالة": حديث -

 ".لألعقاب من النار ويل" حديث  -

 ".النصيحة الدين" حديث  -
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؟ "ُعوِرَض َوِإْن : "ما معنى قولو رحمو اهلل-  42س

. يعٍت عرض لو عارض دياثلو- ج

 

؟  ".اْلَحِديِث َفُمْخَتِلُف اْلَجْمُع َأْمَكَن فَِإْن -: "رحمو اهلل–ما معنى قولو - 43س

 .ىو األصل يعٍت إن دتكنا من اجلمع بُت ادلعاَرض وادلعاِرض لو فإن ىذا ىو الواجب وىذا- ج

 

ما ىو مختلف الحديث؟ - 44س

 .آخر حديث مع معناه اختلف الذي احلديث ىو -ج

 

ىل يمكن أن يقع تعارض في ىذه الشريعة ؟ -45س

بأي وجو من   ديكن أن يقع تعارض يف ىذه الشريعةالاحلافظ ابن خزدية رمحو اهلل تعاىل يقول بأنو -  ج
 .الوجوه، قال ومن زعم ىذا فليأتٍت ْتديثُت حىت أمجع لو بينهما

 

كل خبرين يجوز أن يؤلَّف بينهما في المعنى لم يجز أن يقال ىما متضاّدان ""من القائل واين؟ - 46س
 "متهاتران

. اجلزء األول ابن خزدية رمحو اهلل،  يف كتاب التوحيد يف- ج
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اذكري بعض من صنف في الحديث المختلف؟ - 47س

  .اختالف احلديثوكتابو - رمحو اهلل- الشافعي- *ج

. وكتابة خمتلف احلديث- رمحو اهلل–  ابن قُتيبة الديَنوري      *

. وكتابو مشكل اآلثار- رمحو اهلل–والطحاوي       *

 

أذكري مثاال عن مختلف الحديث؟  - 48س

ال يعدي شيء "مع حديث   وىو يف الصحيحُت وما قابلو من األحاديث"ال عدوى وال ِطََتة"حلديث ا-  -ج
". فر من اجملذوم فرارك من األسد "األول؟ ومع حديث فمن أعدى" ومع حديث" شيئا

 

من يحسن ىذا الباب؟ - 49س

 . الباب حيسنو أىل التحقيق والذين استبحروا يف مثل ىذه العلوم- ج

 

 ماذا قالوا على األحاديث السابقة؟- 50س

. قالوا عنها متعارضة- ج
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كيف الجمع بين معنى األحاديث السابقة؟  - 51س

 النافية أن يسقط (ال)فالشائع يف باب ، النافية للجنس العاملة عمل إن يف النَِّكرات" ال" ىذه "ال عدوى-"ج
.  ما ُُتد اخلرب"...ال عدوى وال طَتة وال ىامة ": يوجد اخلرب، فإذا قلنا بأن قولو عليو الصالة والسالمالاخلرب وأ

كائنة، موجودة، مؤثّرة، دما يدل على أن ادلراد من نفي العدوى ىنا : تقديره أين اخلرب؟ نقول بأن اخلرب مقدر
يعتقدىا أىل اجلاىلية وىي أن العدوى فاعلة بنفسها ناقلة للمرض بنفسها ليس ىناك  ىي العدوى اليت كان

  فإذا تأملت ىذا ادلعٌت"فمن أعدى األول؟": تبارك وتعاىل يف ذلك، وذلذا قال يف حديث اجلمل تقدير للرب
.. رأيت أنو أسلم

 

فرمن " و " ال عدوى و طيرة وال ىامة وال صفر وال غول" ما وجو الجمع بين الحديثين - 52س
  ؟"المجذوم فرارك من األسد

وكالمها يف الصحيح وظاىرمها التعارض، ووجو اجلمع بينهما أن ىذه األمراض ال تعدي بطبعها لكن اهلل - ج
 نزىة النظر.....جعل خمالطة ادلريض هبا للصحيح سببا إلعدائو مرضو- سبحانو وتعاىل–

 

 ؟ "األول أعدى فمن: "و حديث  " شيئا شيء يعدي ال"ما األولى في الجمع بين حديث- 53س

واألوىل يف اجلمع بينهما أن يقال إن نفيو صلى اهلل عليو وسلم للعدوى باق على عمومو وقد صح قولو - ج
بأن البعَت األجرب يكون : وقولو صلى اهلل عليو وسلم دلن عارضو" ال يعدي شيء شيئا: "صلى اهلل عليو وسلم

يعٍت أن اهلل صلى اهلل عليو " فمن أعدى األول: "يف اإلبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليو بقولو
 نزىة النظر...... وسلم ابتدأ يف الثاين كما ابتدأ يف األول
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:  الملخص

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
 ...........................................

 

 : قال رحمو اهلل تعالى

ْرِجيُح ، ثُمَّ التـََّوقُُّف"  ُر فـَُهَو النَّاِسُخ ، َواْْلَخُر اْلَمْنُسوُخ، َوِإالَّ فَالتـَّ " َأْو ثـََبَت اْلُمَتَأخِّ

  . 

 الناسخ والمنسوخ 

؟  من أبواب علم أصول الفقولماذا يذكروا العلماء ىذا الباب وىو- 53س

 .يذكروهنا من أجل أن يتمموا الكالم على ادلقبول ويتمموا الكالم على القسمة ادلتعلقة هبا- ج

 

ما ىو النسخ وما ىو المنسوخ؟ - 54س

ما يدل على الرفع ادلذكور : والناسخ. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنو: النسخ- ج

نزىة النظر 
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ما ىي األمور التي يعرف بها النسخ؟ - 55س

 ومثل "كنت قد هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا": مسلم ثل حديث بـَُريدة بن احُلَصيب عندم-           ج
 .ومسلم من حديث علي بن أيب طالب، فإهنا نسخت يف عام خيرب نسخ نكاح ادلتعة كما عند البخاري

 

 

في ىذا الباب؟ ولماذا؟ - رحمو الو –  ذكرىا الذىبي التيمهمةاللفائدة أذكري ا-  56س

. "ر قليلذعليو وسلم ن الناسخ وادلنسوخ يف جنب ما محل من العلم عن النيب صلى اهلل" : قال رمحو اهلل- ج

كل حديث خالف مذىبنا فهو إما مأوَّل أو : ألنك ُُتد الكثَتين من ادلتعصبة إذا ضاقت هبم ادلسالك قال
 .ومنهم من يقول ىذا خاص من اخلصوصيات، وىذا غلط منسوخ

 

 

:  في معرفة أحاديث ابن الحاجب قال-رحمو اهلل-الحافظ ابن كثير وىي قولو  فائدة نبّو عليها- 57س
 ماذا يعني ىذا؟ ".على الّتخصيص كثيرا باختالف اصطالح اليوم  ىم من يطلقون النسخو"

يطلقون النسخ ما الذي يريدون بو؟ يريدون بو الناسخ  يعٍت أن أكثر اصطالح األئمة وادلتقدمُت أهنم- ج
. اصطالح األصوليُت  ادلخصص بعكس ما استقر عليو أو كثر عليو
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ما معنى الترجيح؟ مع ذكر مثاال لذلك وما الراجح ؟ " َفالتـَّْرِجيُح َوِإالَّ : "قال رحمو اهلل- 58س

معناه الّتساقط مبعٌت أن يسقط أحد الدليلُت أحد احلديثُت ىذا من جهة اإلسناد ومن جهة ادلنت  الًتجيح -ج
ميمونة  رجحنا حديثا معينا فإننا نسقط الثاين بال شك وأحسن ما ديثل بو يف ىذا الباب ىو حديث تزويج فإذا

صّلى اهلل عليو وسلم تزوجها وىي   أّن النّبي: " بقوذلا ميمونة رواية ان مجاىَتىم عليو والذي .رضي اهلل عنها
 تزوج ميمونة :" الراجحة ورويتها يف صحيح مسلم عن رواية ابن العباس رضي اهلل عنهما بقولو ىي"حالل 

. " وىو محرم

 

 ماذا يفعل؟ فإن لم يتبين للمجتهد وجو المعارضة- 59س

 عفان الدراية، وكان جهة من وال الرواية جهة من ال بشيء احلديث يف أو ادلسألة يف يقول فال" التـََّوقُُّف-  "ج
 حتريا حرف يف وكذلك فيو وتوقفا تركاه حديث يف شكَّ إذا تعاىل اهلل رمحهما مالك واإلمام الصفار مسلم بن

. تعاىل اهلل رمحهما
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ضعي ملخص للخبر المقبول؟ - 60س

: خالصة األمر عندنا قسمان- ج

سامل من ادلعارضة وىذا ىو احملكم وقلنا لكم بأنو عامة الوارد وعامة ادلروي : القسم األول

: نالعورض مبثلو فإذا عورض مبثلو فلو حا: والقسم الثاني

 . وىذا النوع ىو خمتلف احلديث ادلَعاَرض -عاِرِض املأن ديكن اجلمع بُت 

:  القسم الثّاني لم يمكن الجمع وىذا قسمان

خ  وادلنسو أن يعرف التاريخ مبعٌت أن نعرف تاريخ ىذا احلديث عن ىذا فهذا يف الناسخ* 

: ناليعرف ادلتقدم من ادلتأخر وىذا لو حاال وإما أ* 

 أن ديكن الًتجيح فَتّجح أحدمها عن اآلخر كما تقدم 1

ديكن الًتجيح فإننا نتوقف يف ىذا احلال ال  وأ2

بقول غَته  وإذا أشكل على طالب العلم شيء أو العامل الكبَت الراسخ وزال ىذا اإلشكال عند غَته فإنو يأخذ
. كما ىو مقرر عند أىل العلم يف الكتب األصول وغَتىا

 

تمت بحمد هلل 

 من النخبة  لسادسمدارسة الدرس ا

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن ال الو إال أنت أستغفرك و أتوب إليك 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 


